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 02/2016פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  מס' 

היום   02/2016מליאת  המועצה המקומית אעבלין התכנסה לישיבתה מן המניין מס' 
במועצה ע"פ הזמנה שנשלחה לכלל חברי   10:00בשעה   06.02.2016יום שבת ה 

 המועצה . 

 נוכחים : 

 ראש המועצה    –מאמון אלשיח' אחמד   -1

 סגן מ"מ ראש המועצה   –יוסף גרגורה   -2

 סגן ראש המועצה   –עלי חיידר   -3

 חבר  -אברהים חטיב    -4

 חבר   –עלי חסן  -5

 חבר   –עדנאן חסנין   -6

 חבר   –תאופיק קסום   -7

 חבר   –נאסר חאג   -8

 חבר  –תאיר חורי   -9

 חבר    –גנימה אבו גנימה   -10

 אשרף מריסאת     -1ו :  נעדר

עו"ד   -3מזכיר המועצה  –אמיר חביב  -2גזבר המועצה  –באסם עואד  -1:  השתתפו
עוזר ראש המועצה ומ"מ מנהל   –פחרי שיח אחמד  -4מבקר פנים  –עימאד גזאווי 

  -7רו"ח  –רו"ח לואי אעלימי  -6מהנדס המועצה  –סמעאן זהראן  -5מחלקת חינוך  
 יועץ משפטי    –עו"ד עיסאם ח'טיב 

    10:15שיבה בשעה  : פתח את היראש המועצה

   02.01.2016מיום   01.2016אישור פרוטוקול המליאה מן המניין  -1

 הצבעה : 

תאופיק   -5עלי חסן  -4עלי חידר  -3יוסף גרגורה  -2מאמון אלשיח' אחמד  -1בעד : 
 אברהים חטיב .  -7עדנאן חסנין  -6קסום 

 נאסר חאג   -1נגד : 

 החלטה : אושר ברב קולות

₪ עבור שיפוצים במועדון   32,610אישור תב"ר ממשרד הרווחה בסך  -2
 הקשישים .

 הצבעה :  
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 החלטה : אושר פה אחד 

 חברי המועצה תאיר חורי וגנימה אבו גנימה הצטרפו לישיבה .

 חבר המועצה החדש תאיר ח'ורי נשבע אימונים בפני המליאה .

₪ )  487,691אישור תב"ר ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים בסך   -3
מהמועצה מתקציב   ₪10% +   436,215ממשרד הרווחה בסך   90%מימון 

₪ ( עבור שיפוץ מחלקת הרווחה במועצה   51,476הועדה לתכנון ובנייה בסך 
. 

 החלטה : מאושר פה אחד 

ממשרד הגנת   ₪95% ) מימון  55,000. אישור תב"ר ממשרד להגנת הסביבה בסך 4
  2,750ה מתקציב הועדה לתכנון ובנייה בך מהמועצ ₪5% _  52,250הסביבה בסך 

 ₪ ( עבור הטמעת עקרונות הקיימות במערכת החינוך ובקהילה . 

   מדובר בתוכניות חינוכיות והסברתיות בבתי הספר:  ראש המועצה

 החלטה : מאושר פה אחד 

₪ עבור בתי"ס בתכניות התקשוב   100,000אישור תב"ר ממשרד החינוך בסך  . 5
₪ ועבור בית   60,000עבור בית ספר יסודי ב'    –בגישת "הענן החינוכי" לשנת תשע"ו  

 ₪ .  40,000ספר אלאמל  

 ראש המועצה : הסביר אודות התוכניות  

 החלטה : מאושר פה אחד 

עבור הצטיידות לבית ספר יסודי    ₪  235,200. אישור תב"ר ממשרד החינוך בסך 6
 ב' החדש . 

 הצבעה : 

תאופיק   -5עלי חסן  -4עלי חידר   -3יוסף גרגורה   -2מאמון אלשיח' אחמד    -1:  בעד
 אברהים חטיב  -7עדנאן חסנין  -6קסום 

 אין :  נמנע

   תאיר ח'ורי  -3גנימה אבו גנימה  -2נאסר חאג   -1:  נגד

 החלטה : מאושר ברב קולות

₪ עבור עבודות  388,000אישור תב"ר ממשרד הפנים מתקציב הפיתוח בסך  -7
 פיתוח כבישים בכפר . 

 הצבעה : 

תאופיק    -5עלי חסן   -4עלי חידר  -3יוסף גרגורה   -2מאמון אלשיח' אחמד    -1בעד : 
 תאיר חורי  -9גנימה אבו גנימה  -8  אברהים חטיב -7עדנאן חסנין  -6קסום 



3 
 

 מנע כיוון שאין לי מידע איך פועלים בתקציבים  נ  –נאסר חאג   -1נמנע : 

 אין :  נגד

 החלטה : מאושר ברב קולות

: למשל הבעיה בניקוז ליד הבית שלי , כבר שנים ודיברתי איתך בעבר   נאסר חאג
 עליה והמהנדס הגיע וראה והבטחתם לטפל ועד היום לא טופלה . 

ע"מ לפתור את  מטר , רצינו להרחיב  6: אצלכם יש כביש ברוחב  ראש המועצה
   בעיית הניקוז והביוב בשכונה ואתה התנגדת בחריפות להסדרת הנושא .

: אני התנגדתי כיוון שלא רציתי שתגיע לצד השני של הכביש כי יש   נאסר חאג
 צפיפות . 

צה לעשות  : בכפר יש לנו הרבה מקומות שיש להם בעיה , אתה רו ראש המועצה
כביש אך שלא יהיה לשימוש האחרים רוצה כביש שישרת אותך לבד , בעיית הניקוז  

בדקנו אותה והכביש הראשי והמים עוברים בגלישה מהכביש הראשי שהוא גבוה  
א רוצה שיהיה  יותר ואתה כשנית סגן ראש מועצה התנגדת להרחבת הכביש כי ל

 יה היתה נפתרת  ת מסכים הבעימושך הפרטי, אם היי כביש לשימוש אחרים רק לש

 : מציע לשלוח את מחלקת ההנדסה לשם ולבדוק   תאופיק קסום

 : כבר היינו שם ובדקנו   ראש המועצה

₪ עבור פרויקט  187,000אישור תב"ר ממשרד הפנים מתקציב הפיתוח בסך  -8
 תאורה ירוקה .

המעבר  נתן הסבר בעניין הצורך בהחלפת גופי התאורה ביישוב ו   :  ראש המועצה
לתאורה חסכונית , המועצה מתכוונת להחליף את כלל גופי התאורה לגופים ירוקים  

חסכוניים , כמובן לא נצליח פעם אחת ונעשה את זה בשלבים , הפרויקט יממן את  
עצמו מהחיסכון שהחלפת הגופים יביאו מבחינת עלויות חשמל . המועצה דואגת גם  

צעים . כיום עושים מיפוי מקצועי  להכניס תאורה ירוקה לכל הפרויקטים שמב
 בצריכת החשמל והעלויות . 60%של כ בעניין וצופים חסכון 

 הצבעה : מאושר פה אחד

₪ עבור מרכז    360,000. אישור תב"ר ממשרד הפנים מתקציב הפיתוח בסך 9
 התרבות החדש . 

במרכז  התקציב מיועד למרכז התרבות החדש . יש לנו צורך ביישוב :  ראש המועצה
 תרבות אשר ישרת את כלל תושבי היישוב . 

 החלטה : מאושר פה אחד 

₪ מתקציב הפיתוח של משרד הפנים עבור  1,000,000. אישור תב"ר בסך 10
 עבודות פיתוח ופריצת כבישים חדשים ברחבי היישוב . 

נתן הסבר לצורך בפריצת כבישים חדשים ושזכותו של כל תושב  ראש המועצה : 
להגיע לביתו בצורה מכובדת וסדירה . אנחנו לא רוצים רק לשים אספלט בכבישים  
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חברי המועצה מתבקשים כל   ואתםהקיימים אלא לתכנן ולפרוץ כבישים חדשים  
יש  אחד מהמקום שלו לשים כתף ולסייע במידת האפשר במיוחד כשבאים לפרוץ כב 

 חדש ונתקלים בהתנגדויות מהתושבים . 

 : למשל כביש שכונת בלאשה מאוד בעייתי  גנימה אבו גנימה

 : שם סיימנו תהליך הפקעה .  סמעאן זהראן

: הכבישים צריכים שייפתחו בדיוק איך שתוכננו גם אם הכביש   גנימה אבו גנימה
 חוצה את הבית שלי . 

נים לכולם , מה שהיה בעבר לקוי  : עלינו לעבוד קשה כדי לתת מע  ראש המועצה
ואנחנו עובדים קשה כדי להסדיר וכל חבר מועצה עליו לשים כתף כשנתקל בבעיות  
והתנגדויות מצד התושבים ולגונן על המועצה ועל הרכוש הציבורי . שנים לא עבדו  

ומצפה כשיתחילו   להסדיר את  הכל כאן לפי הספר ועכשיו אנחנו עובדים קשה כדי 
 מוד יחד מול ההתנגדויות . העבודות נע 

₪ לעבודות האלה   3,000,000: אבל המועצה לקחה הלוואה בסך  גנימה אבו גנימה
 מה נעשה בכסף ? 

, אחרי החורף נתחיל   השתמשנו בתקציב הפיתוח : עדיין לא  ראש המועצה
 בעבודות . 

 הצבעה : אושר פה אחד 

צאת ההזמנות  ראש המועצה : מבקש להוסיף נושאים לסדר , וזאת שלאחר הו
 נתקבלו עוד הרשאות תקציביות ועלו עוד נושאים כמפורט :

₪ עבור פרויקט הנגשה   78,906.68אישור תב"ר ממשרד החינוך בסך   .א
 פרטנית לתלמידים  

₪ ממשרד החינוך עבור השלמת פרוגרמה לבית ספר  58,800תב"ר בסך  .ב
 אלאמל  

מפעל הפיס אישור פתיחת חשבון בנק חדש למועצה עבור הפרויקטים של   .ג
 בבנק מרכנתיל דיסקונט סניף אעבלין . 

 כל הנושאים אושרו פה אחד כהוספה על הסדר  

 הצבעות : 

 שלושת הנושאים אושרו פה אחד 

   10:40ראש המועצה הכריז על נעילת הישיבה בשעה 

 רשם :

 מזכיר המועצה   –אמיר חביב 


